Informacje z Ratusza z dnia 15.02.2018
1. Budżet Obywatelski na 2019 rok – w marcu składanie wniosków
2. Gra Miejska w Lęborku – już 17 lutego
3. STARY ŚWIAT – NOWE ŻYCIE - wystawa w galerii Muzeum 16 lutego
4. Spacer „Śladami Niepodległej” - 21 lutego
5. Jazz we „Fregacie”
6. Konkurs plastyczny Od KOPERNIKA DO CHIŃCZYKA
1. Budżet Obywatelski na 2019 rok – w marcu składanie wniosków
Rozpoczynamy szóstą edycję Budżetu Obywatelskiego w Lęborku. Składanie przez
mieszkańców propozycji projektów i zadań przeznaczonych do realizacji w 2019 roku
rozpocznie się 1 marca 2018r. i potrwa do 31 marca 2018r. Propozycje projektów
można składać w trzech kategoriach:
 projekt - zadanie nieinwestycyjne o wartości do 10 000 zł,
 mały projekt - zadanie inwestycyjne, o wartości do 40 000 zł,
 duży projekt - zadanie inwestycyjne, o wartości od 40 001 zł do 200 000 zł,
Uprawnionymi do zgłaszania projektu jako wnioskodawca oraz do udzielenia
poparcia zgłoszonemu projektowi są mieszkańcy Gminy Miasto Lębork, którzy w dniu
dokonywania danej czynności konsultacyjnej mają ukończone 16 lat. Tegoroczne
konsultacje potrwają od 1 marca 2018 r. do 20 października 2018
Formularze zgłoszeniowe można składać zarówno w formie papierowej (w Kancelarii
ogólnej UM), jak i w formie elektronicznej na stronie projekt.obywatelskilebork.pl
Więcej: http://www.lebork.pl/aktualnosci/budzet-obywatelski-na-2019-rok-w-marcuskladanie-wnioskow/
2. Gra Miejska w Lęborku – już 17 lutego
Do udziału w Grze Miejskiej „Poznawanie przez pytanie” w dniu 17 lutego zaprasza
LOT "Ziemia Lęborska-Łeba".
Zapisy do drużyn odbywają się w siedzibie organizatora w budynku dworca PKP w
Lęborku, ul. Dworcowa 8a (Stacja Kultura), telefonicznie pod nr 601 825 206 oraz za
pośrednictwem poczty elektronicznej: lotzl@wp.pl. W dniu 17 lutego zapisy tylko w
siedzibie Organizatora, od godz. 10.00.
Gra rozpocznie się o godz.11.00 w sobotę 17.02.2018 r. w Lęborku - budynek
dworca PKP (Stacja Kultura), siedziba LOT „Ziemia Lęborska-Łeba”.
Organizatorem Gry są: LOT “Ziemia Lęborska - Łeba”, Starostwo Powiatowe w
Lęborku, Urząd Miejski w Lęborku, Centrum Sportu i Rekreacji, LCK “Fregata”, Koło
Przewodników PTTK w Lęborku, Komenda Hufca ZHP Lębork.
3. STARY ŚWIAT – NOWE ŻYCIE - wystawa w galerii Muzeum
W piątek 16 lutego 2018 r. o godz. 18.00 w Galerii Strome Schody w lęborskim
Muzeum odbędzie się otwarcie wystawy pt. STARY ŚWIAT – NOWE ŻYCIE
Lubowidz – Czarnówko – Wilkowo.
Wcześniej, o godz. 16.00, w sali audiowizualnej (piwnica) Muzeum, odbędzie się
prezentacja i prelekcja na temat odkryć archeologicznych na cmentarzyskach w
Lubowidzu, Czarnówku i Wilkowie.
Ekspozycja prezentować będzie wybór najbardziej okazałych pod względem
zasobności w tzw. dary grobowe, pochówków ludności kultury wielbarskiej z
pierwszych 3 wieków naszej ery (okres wpływów rzymskich).

Eksponaty w większości pochodzą ze zbiorów własnych Muzeum w Lęborku (zabytki
z Czarnówka i Wilkowa) oraz z Muzeum Narodowego w Szczecinie (zabytki z
Lubowidza). Pozyskane zostały w wyniku kompleksowych archeologicznych badań
wykopaliskowych na cmentarzyskach wspomnianej kultury znajdujących się w
pobliżu Lęborka: w Lubowidzu, Czarnówku i Wilkowie.
Przygotowywana ekspozycja ma na celu przybliżenie i uświadomienie zwiedzającym
fenomenu i unikatowości lęborskiego mikroregionu osadniczego ludności kultury
wielbarskiej, który w chwili obecnej jest największym i najlepiej rozpoznany w
Europie. W granicach 3 nekropolii mogło zostać pochowanych nawet ponad 3000
ówczesnych mieszkańców. Pobocznym wymiarem wystawy będzie przybliżenie
osiągnięć konserwacji i rekonstrukcji poprzez możliwość porównania stanu zabytku w
chwili odkrycia do prezentowanego w gablotach.
Wystawę zorganizowano ze zbiorów Muzeum w Lęborku i Muzeum Narodowego w
Szczecinie. PATRONAT HONOROWY: Burmistrz Miasta Lęborka Witold Namyślak
oraz Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegatura w Słupsku
4. Spacer „Śladami Niepodległej”
21 lutego 2018 lęborscy Przewodnicy PTTK i LOT „Ziemia Lęborska-Łeba”
zapraszają wszystkich do udziału w spacerze po Lęborku pt.„Śladami Niepodległej”.
Impreza wpisuje się w tegoroczne obchody 100-lecia odzyskania niepodległości
przez Polskę.
Zbiórka o godz. 17.00 przed budynkiem dworca PKP (Stacja Kultura), czas trwania
ok. 2 godziny.
5. Jazz we „Fregacie
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na koncert jazzowy w wykonaniu
grupy „Dominik Bukowski Quartet” w niedzielę, 11 marca 2018 r. o godz. 18.00 w
Kinie „Fregata” przy ulicy Gdańskiej 12.
Ich ostatnia płyta zdobywa bardzo dobre recenzje i była umieszczana w rankingach
najlepszych płyt jazzowych 2016 roku. Zespół czerpie pełnymi garściami z szeroko
rozumianej muzyki etnicznej, głównie starej muzyki arabskiej tzw. makam, jak również
polskiego folkloru, i przekłada to wszystko na jazz z elementami muzyki współczesnej.
Kwartet Bukowskiego stanowi pomost kulturowy między tradycją Bliskiego Wschodu a
zachodnimi tradycjami muzycznymi.
Zespół wystąpi w składzie:
 Dominik Bukowski - wibrafon, kalimba
 Emil Miszk - trąbka
 Adam Żuchowski - kontrabas
 Patryk Dobosz- perkusja
Bilety w cenie 15 zł dostępne w kasie kina przy ulicy Gdańskiej 12 oraz za pośrednictwem
strony www.lck-fregata.pl. .

6. Konkurs plastyczny OD KOPERNIKA DO CHIŃCZYKA
W tym roku obchodzimy 545. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, jednego z
najwybitniejszych Polaków, autora heliocentrycznego modelu układu słonecznego.
Biblioteka Miejska zaprasza w lutym dzieci ze szkół podstawowych z powiatu
lęborskiego do udziału w konkursie plastycznym Od Kopernika do chińczyka.
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie gry planszowej tematycznie
związanej z Mikołajem Kopernikiem, jego naukową teorią, planetami, kosmosem. Gra
i jej charakterystyczne elementy powinny być wykonane własnoręcznie i przypominać
znaną wszystkim grę planszową chińczyk.

Gry wykorzystane zostaną między innymi podczas spotkań Klubu Gier Planszowych
oraz w organizowanego 30 sierpnia 2018 r. turnieju gry w chińczyka.
Technika wykonania prac dowolna i format również dowolny.
Prace należy składać w Dziale dla Dzieci i Młodzieży do 28 lutego 2018 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 5 marca o godzinie 15.30.

